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Många besökte mässan
Distriktet deltog med informationsbord på Teknik- & kommunika-
tionsmässan som hölls på Rosenlund den 24 september. Hörselklini-
kens lokaler och korridorer på åttonde våningen var full av utställare 
med anknytning till hörsel på olika sätt. Här fanns bland annat utstäl-
lare från organisationer, skolor, firmor som presenterade olika former 
av hörselteknik och akustik, samt hörselklinikens egna verksamheter 
och alternativ telefoni. 

Jonas Christenson, specialist på rumsakustik, höll en engageran-
de föreläsning om ”Vikten av god ljudmiljö” vid tre tillfällen under ef-
termiddagen. Bland annat fick vi veta att bäst akustik är det i skogen.

Många var det som besökte mässan för att fylla på sina förråd med 
kunskap på hörselområdet. 

Berit Hagström och Moa Källström i full färd med att prata med besökare.
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Nomineringsförslag för distriktsstyrelsen 
Distriktets valberedning söker nomineringsförslag till ny ord-
förande och styrelseledamöter i distriktet.

Distriktets årsmöte i april 2016 är i nära antågande. Distrikts-
ordförande Agneta Österman har meddelat valberedningen att 
hon inte ställer upp till omval. Det kommer vidare finnas vakanta 
styrelseplatser. Att sitta i distriktsstyrelsen är ett viktigt förtroen-
deuppdrag med direkt möjlighet att driva HRF:s intressepolitiska 
frågor på läns- och landstingsnivå. 

Valberedningen hoppas på hjälp, att föreningarna föreslår in-
tresserade och kompetenta personer som vill kandidera till alla 
poster i distriktsstyrelsen. Det gör ingenting om personen inte är 
medlem i HRF idag. Aktuella kandidater kommer att intervjuas av 
valberedningen. Målsättningen är att distriktet ska få en styrelse 
med bred kompetens, intresse och engagemang för det viktiga ar-
bete som bedrivs.

Senast 1 mars 2016 önskar vi namnförslag. Observera att det 
är fritt att nominera kandidater till alla platser i distriktsstyrelsen. 
Förening som nominerar ska motivera och kandidaten som före-
slås ska vara tillfrågad. Skicka förslaget till valberedningens sam-
mankallande. 
Hälsningar från valberedningen 
Ludvig Ahlström (sammankallande)
Skånegatan 53, 116 37 Stockholm, ludvig.ahlstrom@gmail.com
Larsroland Hammarström, Hans Moberg, Maria Öjmertz
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Ledare

Julmingel 
på distriktet
torsdagen den 10 december kl. 16-18
på Södra Långgatan 21 i Solna

Välkommen att träffas kring glögg, lussebulle och pepparkaka!

Kl. 17.30 kommer ”Missing People” och berättar om sin organi-
sation och hur de får människor engagerade.

Alla är varmt välkomna!

Detta skrivs dagen efter att landstinget fastställt bud-
geten för 2016. Man har anpassat den efter det under 
2015 sänkta bidraget för hörselrehabilitering, något som 
vi kraftigt kritiserat då detta bidrag inte räcker för att 
bedriva bra verksamhet. Man har också beslutat att räk-
na upp kostnaderna för Fritt Val med 10 procent vilket 
innebär cirka 14 miljoner. 

Detta beslut kom dessutom bara några dagar efter att 
SVT avslöjat den märkliga utvecklingen hörselvården i 
Stockholms län. Idag ägs de tre största utförarna (Avesi-
na, Hörsam, Audionomerna) av ett danskt bolag som 
även äger hörapparatföretagen Oticon och Bernafon. De 
tre utförarna har tillsammans cirka 2/3 av marknaden i 
Stockholm och av alla patienter som går dit får 98 pro-
cent rekommendation om hörapparat från Oticon. Ett 
köp inom Fritt Val-systemet som finansieras med hör-
selcheck på 3 040 kr. Beräkningar visar att landstinget, 
via hörselchecken redan tidigare betalar cirka 20 miljo-
ner för mycket för de hörapparater som förskrivs inom 
Fritt Val, jämfört med om de upphandlat motsvarande 
modeller. 

Landstinget anser att 95 procent av brukarna i Stock-
holm säger sig vara nöjda, men tittar man på det natio-
nella Kvalitetsregistret med jämförelser från hela landet 
blir det tydligt att Stockholm ligger allra sämst till vad 
gäller bland annat delaktighet, bemötande och brukar-
nöjdhet. Avståndet till näst sämst är pinsamt stort. Så 
ska vi inte behöva ha det!

Det är glädjande att det kommer ny forskning som 
tydligt visar att rehabiliteringen är mycket viktigare än 

vilket hörselhjälpmedel som skrivs ut. Den som inte lär 
sig använda och trivas med sin hörapparat har ingen 
glädje av den. Rehabilitering är viktigt och trots allt det 
som de auktoriserade företagen tecknat avtal om. Bra 
rehabilitering ger högre livskvalitet. 

Tack vare att SVT åter uppmärksammat detta sys-
temfel har flera politiska partier nu uttalat sitt stöd för 
borttagning av Fritt Val-modellen som den ser ut idag. I 
stället förordar man ett brett upphandlat sortiment och 
med valfrihet inom sortimentet. Möjligheten att gå ut-
anför upphandlat sortiment, som de privata företagen 
oftast inte utnyttjar, bör framhållas tydligt. Det föreslås 
också en landstingsdriven mottagning för att kunna er-
bjuda ett neutralt alternativ. HRF anser att man bör gå 
längre än så – det borde inte vara möjligt att bli aukto-
riserad mottagning om man ingår i en hörapparatkon-
cern, det blir väldigt osund konkurrens. Det är oaccep-
tabelt att en läkare 
på vårdcentralen är 
anställd i ett läke-
medelsföretag och 
bara skriver ut egen 
medicin, den mo-
dellen ska förstås 
inte heller få före-
komma i hörselvår-
den.

Agneta Österman, 
distriktsordförande 
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Ljudmiljö i förskolan
– vi vill att många bryr sig

Vi vill att samhället som helhet ska bli mindre bullrigt. Förutom 
att bullret är störande orsakar det också hörselskador.  Distrik-
tet vill inspirera till samtal om ljudmiljö, och har startat med 
ljudmiljön i förskolan. Under hörselveckan i oktober fick alla 
förskolor i länet distriktets folder ”Lugn och ro i förskolan” som 
innehåller tips och råd om ljudmiljö.

militärer och smeder har! Om man ofta har huvudvärk, 
är stressad, trött och kanske har tinnitus kan det bero 
på dålig ljudmiljö på arbetsplatsen. Det är då viktigt att 
genomföra en skyddsrond och kartlägga vilka problem 
som finns. 

Som förskolepersonal kan man arbeta med att för-
bättra genom att lära barnen hur man uppnår en be-
haglig ljudnivå. När barnen får kunskap kan de också ta 
med den hem för att påverka sina föräldrar att skapa en 
god ljudmiljö i hemmet.

Som förälder kanske man inte funderar över hur 
barn påverkas av dålig ljudmiljö. Är den inte bra i för-
skolan kan det få till följd att barnet är mycket trött el-
ler högljutt när det kommer hem. Kanske ljudmiljön i 
hemmet inte heller är bra. 

Ett bra verktyg för att själv mäta ljudet är att ladda 
ner Arbetsmiljöverkets app Buller på mobiltelefonen. 
Då kan man mäta både hemma och i förskolan vid läm-
ning och hämtning.

Efter hörselveckan har ett antal förskolor hört av sig 
till distriktet och beställt fler foldrar för att dela ut till 
all personal.

Tips 

Foldern Lugn och ro i förskolan kan beställas från 
distriktet kansli@distriktet.info eller 08-702 30 50.

Om ljudmiljö i förskolan: www.prevent.se/ljudguide-
forskolan

Om hörsel: www.horsellinjen.se

Testa din egen hörsel: www.horseltestaren.se (kan 
också laddas ner som app Hörseltestaren på App 
Store eller Google play)

I Stockholms län finns det 2 216 förskolor. I juni 
2015 var det 119 420 barn inskrivna i och 23 005 
personer anställda vid förskolan. Det är många 
som berörs; förskolepersonal, föräldrar och be-
slutsfattare.

Orsakerna till en dålig ljudmiljö kan förstås variera 
och därmed vilka åtgärder som måste till. Men vi måste 
börja nysta i problemet och i slutändan måste någon ta 
tag i det. Alla kan hjälpa till!

Politiker, förskolechefer eller andra som fattar beslut 
som påverkar förskolan har ett stort ansvar för barnens 
ljudmiljö.

Förskolepersonal och föräldrar vittnar om att det 
ofta är en dålig ljudmiljö i förskolan. Kanske har en 
kartläggning gjorts i kommunen om hur det ser ut och 
redan har det på agendan. Generellt sett är det dock få 
kommuner som tar frågan på allvar.

Små barn är särskilt utsatta eftersom deras språkut-
veckling just börjat. I en bullrig miljö hämmas språket 
och kommunikationen fungerar dåligt mellan barnet 
och andra barn, personal eller förälder. Det kan också 
leda till inlärningssvårigheter som kan innebära pro-
blem med skolresultaten.

Även personalen i försko-
lan drabbas och sjuktalen 
bland personal kan öka på 
grund av dålig ljudmiljö. 
Enligt Arbetsmiljöverkets 
undersökning Arbetsor-
sakade besvär 2014 är 
förskollärare och fritids-
pedagoger den yrkes-
grupp som har störst 
besvär med bullrig 
arbetsmiljö. Det är 
alltså en bullrigare 
miljö än vad både 
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I ”Framtidens förskola” står 
tystnaden i centrum 
Stockholm växer och det behövs hela tiden fler förskolor. Men det går att bygga snabbt och ändå 
få en bra ljudmiljö. Företaget SISAB som förvaltar skolor och förskolor i Stockholm har tagit fram 
en konceptförskola - ”Framtidens förskola” som ska gå snabbt att färdigställa, och där har de tänkt 
extra på akustiken. Och personalen är helnöjd.

Det är enorm skillnad på ljudnivåerna här, jämfört med 
där jag varit tidigare, säger Agneta Engren, förskolechef 
på förskolan Zinket den andra av Sisabs konceptförsko-
lor som står klar.

Det är mellanmålsdags på förskolan Zinket i Häs-
selby. När barnen vandrar nedför trappan hörs deras 
prat och tramp ovanligt mjukt och vid matbordet klirrar 
glasen ovanligt milt.

Konceptet ”Framtidens förskola” finns i tre storlekar, 
och tanken är att enbart utseendet på fasaden ändras på 
olika platser. 

Ljudmiljön som tagits fram kommer bli ungefär 
densamma i de 30 konceptförskolor som nu planeras. I 
de pedagogiska rummen (lekrum, allrum och vilrum), 
där barnen både skall leka och lära uppnår man ljud-
klass A, trots att man egentligen bara är skyldiga att ha 
ljudklass C enligt Boverkets regler.

Taken på alla avdelningar har dubbelt så tjocka akus-
tikplattor mot normalt, 40 centimeter plus en 50 mil-
limeter extra basskiva. Effekten man får av plattorna är 
som känslan du har när du stänger av en fläkt och ljudet 
försvinner. Det ger tystnad, säger Yvet Martin, akusti-
ker som varit med i arbetet.

Takplattorna kompletteras med väggabsorbenter - 
stora ljuddämpande plattor - och även golvens undersi-

dor har ljuddämpning.
En viktig regel för ljudmiljön är dock att man inte får 

dämpa allt ljud. Man måste lämna lite hårt material här 
och där, för att de för språket viktiga konsonanterna ska 
studsa tillbaka.

Då hör man tydligt vad andra säger, blir man lugn 
och kan sänka rösten, säger Yvet Martin.

Även möbler och rumsavdelare har valts ut för att 
dämpa ljud.

En rundvandring i ateljén och de färgglatt och hem-
trevligt inredda rummen på övervåningen visar hur 
ljudnivån upplevs tystare ju mindre rummen är. Yvet 
Martin berättar att man dock inte satsat på för tjocka 
väggar, eftersom det kräver tunga dörrar som är svåra 
att öppna för barnen. Hon intygar dock att det ändå är 
tyst mellan rummen. 

I andra förskolor hör man vad som händer i rummet 
intill. Det gör man inte här, säger Agneta Engren. 

Och förskolläraren Katarina Sjöqvist är mycket nöjd 
med sin arbetsmiljö. Det är så mycket bättre här än på 
alla andra förskolor jag jobbat på, och här finns inget 
buller från möbler, grindar och så vidare, det är som att 
det inte är någon efterklang i ljudet, säger hon.

Text och foto: Martina Nyhlin
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TEXT I TV
Text-tvsida 199 för alla kanaler.

Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER
Cabaret
27/11 19.00, 10/1 -16 19.00, 21/1 19.00
En fröjdefull jul
10/11 19.00, 28/11 13.00

En handelsresandes död (Lilla scenen)
21/11 18.00, 16/12 18.00

Farmor och vår herre (Klarascenen)
15/11 13.30, 2/12 -16 18.00, 9/2 18.00

Livläkarens beslut
18/12 19.00

En uppstoppad hund (Klarascenen)
13/1 -16 18.00

Ronja Rövardotter
7/2 -16 13.00, 14/2 13.00, 10/3 13.00

Paraplyerna i Cherbourg (Klarascenen)
11/11 19.00, 26/11 19.30

E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
(biljetter kan inte bokas via e-post). 
Telefon (ej texttel): 08-506 20 200, må–sö kl. 12–16

Hörslinga
På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen 
finns IR-system med speciella hörlurar och har man 
hörapparat med T-spole finns halsslingor.

DRAMATEN
Idioten 
14/11, 24/11

Marodörer 
11/12, 30/12 

Låna display, eller få textningen på egen mobiltelefon 
eller surfplatta via Wi-Fi med gratisapp. Information: 
www.dramaten.se/Infor-besoket/Tillganglighet.

För biljettbokning, kontakta 08-667 06 80 eller
publikservice@dramaten.se

Hörslinga
Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen har 
IR-slingor. IR-mottagarna finns för utlåning via 
publikvärdarna. Stora scenen och Lilla scenen är 
även utrustad med teleslinga.

Kristina från Duvemåla
Jag och min fru har sett musikalen Kristina från Du-
vemåla på Cirkus! Fin musik, fantastiska scenerier 
och skrämmande aktuell. Dessutom visas sångerna 
textade ovanför scenen, dock inte det som sägs! Men 
musikalen består till 75 procent av sång.

Jan-Olov B

TEXTAD BIOFILM
Alla svenska biofilmer ska textas, om de är textade 
från början. Det ska framgå tydligt om filmen inte är 
textad.

Besök i vackra Gysinge
Vi var 46 personer som i augusti färdades med buss 
från Upplands Bro/Järfälla genom Bergslagen till Gy-
singe bruk vid den vackra Dalälven. På Uddens café 
berättade Per Wallenthin med inlevelse om traktens 
brandbilsmuseum. De som ville fick sen åka brandbil 
ca 300 meter till museet. 

På museet hade man brandredskap av alla de slag, 
gamla ambulanser, polisbilar, en vacker gammal vagn 
där vattenpumpen drevs med ånga – kopparbehållare, 
putsad och blänkande. På övervåningen fanns bl a rädd-
ningsutrustning, bårar, flottar, andningsmasker med 
mera.  Efter lunch gav Gysinge folkhögskola/PRO infor-
mation om kurser och internat om vi vill förena nytta 
med nöje och gå kurs i vacker miljö. 

Gysinge har mycket spännande att titta på, några be-
sökte Naturum och andra åkte till Centrum för bygg-
nadsvård och brukshandeln. Alla deltagare fick en pre-
sent - linoljesåpa, som tydligen kan och ska användas 

till allt möjligt. 
Tack alla trevliga människor som var med – och tack 

Gull (och Per) som fixat allt!
Inga Hägebring, HRF Järfälla-Upplands Bro
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Haninge

Täby-föreningen 
hade tinnitusföreläsning med föreläsaren Cathtrine 
Forsberg under hörselveckan.

Haninge-föreningen 
hade lördagen den 17/10 informationsbord på ICA Maxi 
i Haninge. Tidigare hade man informationsbord och 
hörseltest både på Tyresöfestivalen 5/9 och Haningeda-
gen 13/9.

Botkyrka-Salem-föreningen 
hade tidigare information på Salemsdagen 29/8 samt 
information och hörseltest på biblioteket i Salem den 
20/10. 

Stockholmsföreningen 
hade vid tre tillfällen under hörselveckan medlemmar 
som erbjöd hörseltest på Odenplan, Sergels torg och 
Medborgarplatsen. På fredagen samt lördagen den 17/10 
var Brunkebergstunneln dekorerad med hörselbudskap 
och även bullersanerad mitt i. Vid båda tunnelöppning-
arna fanns möjlighet att kolla hörseln med den mobila 
hörseltestaren. 

Lidingö-föreningen 
hade under hörselveckan höstens medlemsmöte på Gal-
leri Fallera på norra Lidingö.

Nacka-Värmdö-föreningen 
fanns på Tippens köpcentrum i Saltsjöbaden och erbjöd 
hörseltestning och information under lördagen den 
17/10.

Järfälla-Upplands Bro-föreningen 
hade öppet hus där man bjöd på soppa, hörselinforma-
tion och hörseltest. Dagen resulterade i 5 nya medlem-
mar!

Solna-Sundbybergsföreningen 
deltog med informationsbord i Hallonbergens kultur-
centrum under lördagen den 17/10.

Hörselveckan – vad hände i vårt distrikt?

Stockholm

Nacka-Värmdö

Järfälla-Upplands Bro



Posttidning B
PORTO BETALT

NOVEMBER
18 kl. 14-16  Menière onsdagsträff
21 kl. 13-16  Shiba-träff för hörselskadade med   
 invandrarbakgrund
24 kl. 15.00  Start studiecirkel ”Att leva med 
 tinnitus”
24 kl. 17-19  Tinnituskamraterna
26 Sista dag för motioner till HRF:s   
 kongress
27 kl. 18.00  HRF Haninge julbord
28 kl. 13.00 Nacka-Värmdö medlemsmöte och   
 julbord
28 kl. 18.00 HYViS höstfest

DECEMBER
2 kl. 14-16  Menière onsdagsträff och 
 medlemsmöte
3 kl. 18-20  HYViS pubkväll
6 kl. 15.00 HRF Norrtälje medlemsmöte och    
 julbord
7 kl. 18.00 SUS medlemsmöte och julttallrik
7 kl 18.00 Tinnitus julbord
10 kl. 16-18 Julmingel på distriktet
15 kl. 17-19  Tinnituskamraterna

Distriktskansliet
ADRESS: 
HÖRSELSKADADES DISTRIKT
SÖDRA LÅNGGATAN 21 
169 59 SOLNA

EXPEDITION:
TELEFONTID: TIS–FRE  09.00–11.30 
08-702 30 50
kansli@distriktet.info
www.distriktet.info

Kansliet håller stängt
19 december  –  6 januari -16.

Programöversikt
För ytterligare information om program, kontakta distriktets expedition.

JANUARI 2016
7 kl. 18-20  HYViS pubkväll
12 kl. 17-19 Tinnituskamraterna

FEBRUARI
16 kl. 17-19 Tinnituskamraterna

MARS
1 kl. 17.00 Tinnitus årsmöte 
23 Sista dag för motioner till 
 distriktets årsmöte

APRIL
20 kl. 18.00 Distriktets årsmöte

DISTRIKTET PÅ 

SOCIALA MEDIER
Hemsida: www.distriktet.info
Facebook: www.facebook.com/groups/distriktet
Twitter: @hrfsthlmslan

Inför HRF kongress
26/11: Sista datum för kongressmotioner och nomi-
nering till förbundsstyrelse och revisorer.
29/2 -16: Sista dag för anmälan av kongressombud.
23/3: Kongresshandlingarna skickas ut.
April: Distriktsträff för kongressombud.
26 april: Valberedningens förslag skickas ut.
26 maj: Forskningskonferens.
27-29 maj: Kongress i Linköping.

Hörselskadades 
distrikt 

önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År!


